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Działania w obszarze bazy remontowo-inwestycyjnej
W obiekcie jest 376 okien – 90% wymienione
Wymieniona instalacja elektryczna w całym obiekcie etapami - 2000 rok zakończone
Wykonanie nowej instalacji odgromowej
Nowy węzeł ciepłowniczy
Wymiana instalacji c.o. w całym obiekcie
Boisko tartanowe
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece
Pracownia technologiczna z kuchnią
Modernizacja systemu alarmowego
Monitoring wizyjny
Wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę do hydrantów wg. nowych
przepisów
Podniesienie barierek schodowych do wysokości nowych przepisów
Wykonanie mechanicznej instalacji wentylacji sali gimnastycznej
BieŜące remonty – malowanie korytarzy z nałoŜeniem tynku mineralnego na
wysokości lamperii na drugim i pierwszym piętrze.
Inne osiągnięcia:
17.04.1998 tablica Wojciecha Korfantego - 1 piętro
19.04 odsłonięto płaskorzeźbę Wojciecha Korfantego na tle symboliki Śląska –
parter, hol główny nadanie szkole imienia Wojciecha Korfantego .

MłodzieŜowa Rada Miasta Katowice.
W bieŜącym roku została po raz pierwszy utworzona MłodzieŜowa Rada Miasta Katowice, która
liczy czterdziestu jeden członków ze szkół ponadgimnazjalnych. Wg statutu ma za zadnie m.in. rozwijać i
upowszechniać idee samorządności wśród młodzieŜy, inicjować, wspierać i koordynować działalność
młodzieŜy, kształtować postawy prospołeczne, obywatelskie i patriotyczne, reprezentować interesy
publiczne młodzieŜy wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych, inspirować młodzieŜ w rozwoju
kulturalnym. Zamierzone cele MR realizuje poprzez uczestnictwo w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach
jej komisji; opiniowanie projektów uchwał skierowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do
MłodzieŜowej Rady; występowanie do Rady Miasta, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta
Katowice do MłodzieŜowej Rady; inicjowanie działań dotyczących Ŝycia młodzieŜy w Katowicach;
współpracę z samorządami szkolnymi, innymi organizacjami i innymi młodzieŜowymi radami.
Na kaŜdą szkołę ponagimnazjalną przysługiwał jeden bądź dwa mandaty, w zaleŜności od liczby uczniów
w danej szkole. W czasie wyborów, które odbyły się w dniu 12 marca 2012r., zostałam wybrana na
członka MłodzieŜowej Rady Miasta Katowice na okres kadencji 2012-2014, i reprezentuję Zespół Szkół
Ekonomicznych.

Sandra Bąk
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Rowerowa majówka 2012
Pięknego poniedziałkowego
dnia 30.04.2012 r. wyruszyliśmy z
Sosnowca w kierunku Kazimierza
Dolnego, by piękny, długi majowy
weekend spędzić na rowerze i poznać
piękno polskiej przyrody i nie tylko.
Z Sosnowca udaliśmy się w okolice
Włoszczowy i po przejechaniu ponad
140 km ułoŜyliśmy się do snu, ChociaŜ
noc szybko minęła, a dzień przywitał nas
słońcem to juŜ o 8.00 zasiedliśmy na
swoje „dwukołowe maszyny” i
pędziliśmy dalej do celu naszego
wyjazdu. Azymut dnia dzisiejszego
obraliśmy w stronę drugiego co do
wielkości wzniesienia Świętokrzyskiego
Parku Narodowego – Łysiec 595
m.n.p.m. oraz św. KrzyŜ. KaŜdy metr
podjazdu na tę górę przybliŜał nas do
celu dnia dzisiejszego. Na górze tej
warto zobaczyć piękne Gołoborza, a
takŜe Klasztor Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej, Sanktuarium
Świętego KrzyŜa, drogę krzyŜową od
strony wschodniej góry czy kryptę
Jeremiego Wiśniowieckiego - bohatera
powieści H. Sienkiewicza „Ogniem i
mieczem”, wraz z jego zmumifikowanymi zwłokami. Nocleg i prysznic
w schronisku przyniósł upragniony
odpoczynek i odpręŜenie po
całodniowym wysiłku. Następny dzień
zaczął się podobnie jak poprzedni.
Znowu słońce i Ŝar z nieba nie
opuszczały nas przez ponad 100 km
jazdy.

Odpoczęliśmy jednak w Bałtowskim Parku
Jurajskim między naturalnej wielkości
dinozaurami z róŜnych gatunków i okresów
w dziejach świata. Po krótkim odpoczynku
ruszyliśmy do Solca nad Wisłą, aby
przekroczyć promem Wisłę. Po wschodniej
stronie rzeki podziwialiśmy robiące wraŜenie
pola z uprawami chmielu i nie tylko. „Druga
strona Wisły” równieŜ upalna zmusiła nas do
tego by w najbliŜszej przychodni poprosić o
maść na oparzenia słoneczne. Panie
pielęgniarki profesjonalnie się nami zajęły i
dzięki nim mogliśmy ruszyć dalej do
Kazimierza Dolnego. Tego dnia
zwiedziliśmy to piękne i urokliwe miejsce
wraz z jego ciekawym rynkiem, zamkiem
czy innymi wartymi zobaczenia atrakcjami
turystycznymi. Następnego dnia udaliśmy się
do Sandomierza. Trasa w stronę tego
Królewskiego miasta obfitowała w nic
innego jak tylko słońce i Ŝar z nieba. Było
tak gorąco, Ŝe asfalt zaczynał się topić i
przyczepiać do opon, a drzewa przy drodze
wraz ze swoim rzucanym na drogę cieniem
były na wagę złota. Jednak pełni zapału
dotarliśmy po południu do Sandomierza.
Tutaj zwiedziliśmy stare miasto wraz z jego
ciekawymi uliczkami oraz Rynek z
Ratuszem. Po przejechaniu przez 5
województw, od śląskiego przez
świętokrzyskie, lubelskie po podkarpackie i
prawie mazowieckie, 500 km w ciągu 4 dni
przyszedł czas na powrót do domu. Dlatego
pojechaliśmy do Tarnobrzegu skąd juŜ
pociągami wróciliśmy do naszego
województwa.
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Nie sposób opisać wszystkich przygód,
wymienić wszystkich ludzi czy opisać
krajobrazów, jakie spotkały nas na swojej
drodze. Dlatego, aby to wszystko zobaczyć,
poczuć na własnej skórze trzeba wybrać się z
nami na kolejne nasze wyjazdy w nieznane, a
moŜe i znane części Polski.
Na pewno długo nie zapomnimy tej
wspaniałej wyprawy pełnej potu, bolących
mięśni i gorącej od słońca skóry. Naszym
poczynaniom patronował UM Sosnowca,
który wyposaŜył nas w gadŜety reklamowe z
logiem miasta, a takŜe Zespół Szkół
Technicznych w Sosnowcu z p. Dyrektor
Barbarą Kowalik oraz gazetka „Przeciek” z
Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Katowicach z p. Barbarą Michniak, która jest
jej wydawcą. Nie moŜna zapomnieć równieŜ
o licznym gronie portali rowerowych
www.fan.org.pl , www.cykloid.pl ,
www.bikefama.pl , www.rowerowe.net oraz
www.wyprawy.zafriko.pl, gdzie moŜna
przeczytać relację z wyjazdu i obejrzeć
ciekawe zdjęcia z wyprawy.
Mimo ogromnego wysiłku, bólu czy
zmęczenia, ten wyjazd nie był na pewno
ostatni, poniewaŜ w naszych głowach juŜ
rodzą się liczne pomysły na kolejne
wspaniałe wyprawy. Liczymy równieŜ przy
kolejnych wyjazdach na liczne grono osób i
instytucji chcących współpracować z nami.
Być moŜe znajdą się i takie osoby, które
„odkurzą” swoje rowery Ŝeby wybrać się na
nich z nami aby przeŜyć wiele wspaniałych i
niezapomnianych przygód.

Sebastian Redziak
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W wakacyjnym nastroju
- czyli… nie róbta, co chceta!
Dla wielu – czas wakacji, to dwa miesiące wytchnienia od obowiązków szkolnych. Dla innych to czas
nieograniczonego szaleństwa.
Podczas gdy jedni pakują plecaki i przeliczają kalorie zabierane w puszkach, inny przygotowują plastikowe
worki na… zwłoki. Dla pogotowia ratunkowego i
policji szykują się kolejne Ŝniwa śmiertelnych ofiar
wypadków drogowych.
Tylko latem, na polskich drogach, w lipcu i
sierpniu ginie ponad 1000 osób, gdzie główną
przyczyną wypadków jest czołowe zderzenie
pojazdów i nadmierna prędkość. Ponad 400
osób w tym czasie ginie w nurtach rzek,
jeziorach i Bałtyku; w tym blisko 100 ofiar
to dzieci. Ponad 600 osób spędzi resztę Ŝycia
przykutych do wózka. Podpisali na siebie wyrok
skacząc do wody. Wakacje, wakacje, wakacje…
Autor niniejszego tekstu, będący ratownikiem
wodnym, kilka lat temu miał wątpliwą przyjemność
poszukiwania – wraz z policją – i wydobycia z jeziora
topielca. I znowu przyczyną tragedii była bezmyślność i alkohol!
Znane powiedzenie Jerzego Owsiaka „Róbta, co
chceta”, nie zawsze sprawdza się w Ŝyciu. Ludzie
pochłonięci absolutną wolnością bez granic, zostają
przez nią poŜarci!
Brak rozsądku i ograniczeń wpływa szczególnie
młodzieŜ, choć nie brakuje ofiar wśród starszej
grupy osób.
„ Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest
poŜyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się
zniewolić” – jednoznacznie twierdzi Apostoł Paweł
w I liście do Koryntian 6/12.; by nieco dalej
dodać: „(…) wszystko wolno, ale nie wszystko buduje”.

destrukcyjnie na

niczym

I osobiście, w tym miejscu zastanawiam się, kogo słuchać – Jerzego Owsiaka czy Apostoła Pawła?
Wybieram Pawła…

Marek Kaniewski
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Konkurs
Dnia 16 maja br odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego
– zwycięŜyła pani mgr Alina Marcinkowska, dotychczasowa wicedyrektor szkoły.
Obejmuje stanowisko dyrektora szkoły od 1 września 2012 r.
Składamy serdeczne Ŝyczenia.
Społeczność szkolna

VI Konkurs fotograficzny pt. ”Wakacje 2012”
Zapraszamy do udziału w VI Konkursie fotograficznym pt. ”Wakacje 2012”
Tematyka dowolna: przyroda, ludzie, krajobrazy….
KaŜdy uczeń moŜe złoŜyć od 2-5 fotografii formatu 10x15 lub większy, podpisanych :imieniem, nazwiskiem
i klasą. Prace moŜna składać przez cały wrzesień w sekretariacie lub u nauczyciela przedmiotów
hotelarskich.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji konkursu
"Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy..."- Katyń 72 lata po zbrodni. Zadanie konkursowe polega na
stworzeniu strony z albumu poświęconej konkretnej ofierze zbrodni katyńskiej. Imię i nazwisko bohatera
pracy powinno znajdować się na tzw. Liście Katyńskiej.(www.ipn.gov.pl). Więcej informacji w Bibliotece
szkolnej. Zapraszamy do konkursu!

Konkurs na DŜentelmena i Damę Szkoły rozstrzygnięty!!!
Konkurs miał formę dwuetapową:
I Etap
Spośród wszystkich klas wyłonieni zostali kandydaci, którzy wypełniali test.
Do pierwszego etapu przystąpiło 28 osób.
II Etap
W drugim etapie wyłoniono 8 osób którzy najlepiej napisali test sprawdzający wiedzę na temat savoirvivre'u.
Wykonywali róŜnego rodzaju zadania sprawdzający poziom kultury.
Uczestnicy:
I hot:
- Marcin Raban
- Agnieszka Skórka
I te:
- Mateusz Marcinkowski
III a hot:
- Sybilla Domagała
III te:
- Dawid Gucki
III b hot:
- Marek Grzegorczyk
- Patrycja Pomietło
- Julia Kacak
Damą Roku została: Sybilla Domagała.
II Dama: Patrycja Pomietło
DŜentelmenem Roku został: Marek Grzegorczyk
II DŜentelmen: Mateusz Marcinkowski
Gratulujemy !!!
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Z dyrektorskich przemyśleń:

To co za nami i to co przed nami ma niewielkie znaczenie w porównaniu z tym co jest w nas.
(O. Holmes)
Najdalej zajedzie ten człowiek, który wie, dokąd idzie.
(Napoleon )

Myśli zebrała mgr Anna Muc

Zaproszenie!
W piątek 29 czerwca 2012 odbędzie się
uroczysta akademia zakończenia roku szkolnego.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do sali gimnastycznej o godz. 9 00.
Wcześniej o godz. 800 młodzieŜ szkolną i nauczycieli zapraszamy
do wzięcia udziału
w Mszy Świętej w Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła o godz. 800
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Swoje urzędowanie na stanowisku
dyrektorki znanego „Ekonomika”
przy ul. Raciborskiej rozpoczęła w
doborowym towarzystwie, nie
pomijając wspaniałego grona
pedagogicznego szkoły, które
zapewne takim było kiedyś jak i
teraz. Włączyła się do grona osób
mających niebagatelny wpływ na
Ŝycie Katowic. Jak chętnie to
podkreśla, w tym czasie pojawiły się
na scenie Ŝycia publicznego
naszego miasta tak zacne osoby
jak: ks. abp. D. Zimoń, ks. Prob. P.
Buchta. Przez wiele lat niosła z sobą
cięŜar odpowiedzialności
pedagogicznej jak i menadŜerskiej
za szkołę, która wykształciła kolejne
pokolenia młodych adeptów
ekonomii i hotelarstwa. Z
perspektywy ostatnich 4 lat p. Anna
dała się poznać jako osoba
promieniująca serdecznością i
nieskrywaną emocjonalnością.
Dbając o porządek i organizacje
działalności szkoły, potrafiła znaleźć
dla kaŜdego - tak nauczyciela jak i
ucznia – ciepłe słowo wsparcia i
dobrej rady. Spośród wielu zalet i
doświadczenia, które procentowało
z roku na rok, godne uwagi było
świadectwo wiary. Pani A. Muc bez
zbytecznej emfazy, ani nie dla
przypodobania się innym, ale
zupełnie naturalnie w swoich
wystąpieniach kierowanych do
uczniów czy nauczycieli, potrafiła
dostrzec rolę Boga i znaczenie wiary
w Ŝyciu. JakŜe to waŜne w
dzisiejszym świecie. Takich osób
będzie nam zawsze brakowało.
Ks. M. Brewko

Pierwsza rozmowa…
Nie lubię nosić garniturów, a juŜ
szczególnie w ciepłe wiosenne dni. Tak było i wtedy, w
maju 2007 roku, kiedy po raz pierwszy przestąpiłem
próg gabinetu dyrektorki Zespołu Szkół
Ekonomicznych
im. W. Korfantego w Katowicach, Pani mgr Anny Muc.
Nie byłem w garniturze, nie miałem na sobie nawet
zwykłej marynarki. Pomyślałem, Ŝe eleganckie spodnie
i biała koszula wystarczą, Ŝeby zaświadczyć
o mojej szczerości i uczciwych zamiarach.
Dodatkowym wyrazem szacunku miały być gładko
ogolone policzki i uśmiechnięta twarz, ta sama, która
kilka lat później zdobyła dla mnie tytuł
najprzystojniejszego nauczyciela szkoły. Tak uzbrojony
czekałem na pierwsze słowa mojego rozmówcy.
Naprzeciwko mnie siedziała dojrzała
kobieta o mądrym spojrzeniu przenikliwych oczu. Z jej
oblicza emanował spokój i pogoda ducha. W kilku
konkretnych słowach przedstawiła mi swoją ofertę i
oczekiwania względem mnie. JuŜ po chwili nasza
rozmowa przerodziła się w sympatyczną pogawędkę o
Ŝyciu
i otaczającym nas świecie. Pierwsze lody zostały
przełamane, a ja miałem nadzieję, Ŝe pokazałem się z
jak najlepszej strony, chociaŜ kompletnie zapomniałem
o kontrolowaniu zachowania i słów, którymi z taką
swobodą wymieniałem się z Panią dyrektor.
Po wakacjach, kiedy zaczął się nowy rok
szkolny, miałem wielokrotnie okazję przekonać się, Ŝe
nasza pierwsza rozmowa nie była sztuczną
inscenizacją, jakich wiele pojawia się w relacjach
pomiędzy pracodawcą a jego podwładnym. Naturalna
serdeczność i przyjazny stosunek do kaŜdego
człowieka to część osobowości Pani mgr Muc, swoiste
cechy charakteru, które nie pozwalają przejść obojętnie
wobec tego optymizmu i wiary, Ŝe wszystko będzie
dobrze, a problemy prędzej czy później zostaną
rozwiązane.
Nasza pierwsza rozmowa nie była
równieŜ ostatnią, gdyŜ od tamtego czasu miałem
szczęście pojawiać się co drugi rok w Zespole Szkół
Ekonomicznych. Co drugi rok gościłem równieŜ w
gabinecie Pani dyrektor i zawsze przyjmowany byłem z
jednakową serdecznością, chociaŜ nie zawsze
pamiętałem
o białej koszuli, a moje policzki pokrywał zarost.
Pewne rzeczy trwają niezmienne, bo taka
ich natura, inne nie ulegają zmianie, bo im na to nie
pozwalamy, potrzeba jednak do tego silnej woli i
duŜego zdyscyplinowania. Dobroć w człowieku naleŜy
pielęgnować, dbać o nią, aby promieniowała na inne
osoby i aby dzięki niej świat stawał się lepszy. Za tę
dobroć Pani dyrektor Annie Muc serdecznie dziękuję.
Sebastian Papuga

Pierwsze spotkanie – sierpień 2007.
Pani dyr. Muc zapytała mnie podczas rozmowy
kwalifikacyjnej „Dlaczego chce Pani u nas
pracować?”. Odpowiedziałam krótko: „Słyszałam,
Ŝe tutaj panuje prawdziwy ordnung, czyli to co
mnie bardzo odpowiada”.
Oprócz porządku – kaŜdy wie co ma robić i jedno
jest pewne – Szefowa, kiedy trzeba to powie
dobitnie i bez ogródek co myśli, ale zawsze
czujesz, Ŝe robi to z sercem i nie pozwoli zginąć, a
Jej dobroć i rozsądek są niepowtarzalne.

Pamiętam Panią Dyrektor...
Gdy potrzebowałem pomocy w błahej sprawie i
nie odmówiła mi jej.
Kiedy byłem ze sztandarem i poprosiłem o
popilnowanie parasola …
Gdy stojąc na przerwie z innymi , podchodziła i
pytała czy dobrze się czujemy.
Pamiętam Jej uśmiech gdy wracała z lekcji …
Pamiętam panujący porządek na biurku gdy
wieszałem sztandar szkoły w gablocie.
Marek
Chciałam podziękować Pani Dyrektor mgr Annie
Muc, w imieniu moim, jak i uczniów naszej szkoły
za ciepło i Ŝyczliwość . Powierzaliśmy Jej
niekiedy nasze tajemnice i rozterki. Jej cechy
charakteru, aktywność i Ŝyciowy optymizm
mobilizowały nas do pracy nad sobą i do nauki.
Ma szczególny dar przekonywania i zjednywania
sobie uczniów.
Sandra Bąk
Pani dyrektor umiała dojrzeć w kaŜdym człowieku
dobro. I właśnie taka serdeczna, opiekuńcza,
uśmiechnięta pozostanie w naszych sercach.

Chcielibyśmy złoŜyć podziękowanie pani dyrektor Annie Muc,
która od 27 lat była dyrektorem tej szkoły za profesjonalizm, ciepło,
Ŝyczliwość, za to, Ŝe byliśmy dla Niej Drugim domem i byliśmy dla Niej
dziećmi i przyjaciółmi.

Społeczność szkolna
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Anna Muc
dyrektor, nauczyciel dyplomowany
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
dyplom magistra ekonomii na Wydziale Przemysłu WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach,
1999 ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Oświacie i Dydaktyki Przedsiębiorczości
AE w Katowicach, 2001 nauczyciel dyplomowany; wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, m.in. z Metodyki
nauczania, Aktualizacji wiedzy ekonomicznej, Zarządzania placówką oświatową, 2002 nauczyciel dyplomowany
W latach 1969-85 nauczyciel i wicedyrektor (1978-1985)w ZSE w Sosnowcu od 1985 dyrektor ZSE im.
W. Korfantego w Katowicach.
Osiągnięcia:
I miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” wśród średnich szkół w województwie śląskim (2004)
nawiązanie współpracy z wyŜszymi uczelniami ekonomicznymi w regionie, udział młodzieŜy szkolnej w Ŝyciu
kulturalnym Śląska (zajęcia dydaktyczne, udział w koncertach i spektaklach teatralnych), sukcesy uczniów w
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (3-krotnie finaliści olimpiady) i innych ogólnopolskich konkursach branŜowych
(w tym na znajomość małego rocznika statystycznego); stworzenie 5 pracowni komputerowych i Centrum Informacji
Multimedialnej w Bibliotece szkolnej; umiejętność dostosowywania profilu kształcenia młodzieŜy do potrzeb na
rynku pracy ( specjalności technik informatyk, technik hotelarstwa, technik administracji państwowej, technik
ekonomista). wiele nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji członkini Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły
przy Kolegium Zarządzania AE w Katowicach. Zainteresowania: psychologia, socjologia i medycyna.

Źródło: Who is who w Polsce. Encyklopedia
biograficzna z Ŝyciorysami znanych Polek i
Polaków. Poznań 2007,s.2346, 2347

Mgr Anna Muc – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. W. Korfantego w Katowicach
Nagrody:
1978
1978
1987
1988
1993
1996
2007
2007

Nagroda Kuratora Oświaty
Nagroda III stopnia MO i W
Nagroda Kuratora Oświaty
Nagroda Kuratora Oświaty
Nagroda Kuratora Oświaty
Nagroda Kuratora Oświaty
Nagroda Prezydenta Miasta Katowice
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Doskonalenie zawodowe:
1997
1998

dyplom II stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych – zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie
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Szuflada poetycka

Nadzieja
Przesłanie wiary
Nie patrz do tyłu, co chcesz zobaczyć?
Tam nikt za siebie takŜe nie patrzy.
Nie ma znajomych rąk w Twym uścisku,
w znajomych oczach miłości błysku.
Nie patrz w ogóle, jeśli tak wolisz
i spuść powieki, to nic nie boli.
Będziemy razem, jak kule toczyć,
wielkie, śniegowe, przyszłości oczy.
Mój wzrok wystarczy, Ty dasz mi duszę,
wtedy oboje wejdziemy w głuszę.
Niech się z nas śmieją, niech nami gardzą,
zaufaj zmysłom, proszę Cię bardzo.
Więc nie zaglądaj w chmury burzowe,
co są z natury niekolorowe.
Patrz raczej w moją stronę oddaną,
gdzie zły sen kaŜdy kończy się rano.
Sebastian

Spragnione w letni dzień,
spękane wargi chłodzić,
głęboko wlewać weń,
powoli kwiatem wschodzić.
Zgłodniałe w zimną noc,
skostniałe ciało karmić,
opatulone w koc,
nie dać mu zginąć marnie.
Złamany ducha hart
podtrzymać silną ręką,
wszakŜe i on coś wart,
wszakŜe i on uklęknął.
Zranione serce zszyć,
niechaj nie krwawi więcej,
igła i mocna nić
skrócą Ŝywota męce.
Kto zrobi wszystko to,
czy chociaŜ się narodzi,
wypleni całe zło,
spękane wargi schłodzi?!
Sebastian

Z okazji zakończenia roku szkolnego
2011/2012
Ŝyczymy
słonecznych, bezpiecznych wakacji,
wspaniałego wypoczynku,
i wielu niezapomnianych przeŜyć.
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Szkoła zawsze była moim drugim domem.

Przyszedł ten dzień, w którym trzeba sobie powiedzieć
„Do widzenia”. MoŜe tak lepiej, niŜ „Ŝegnajcie”.
Jakość i znaczenie tego słowa jest głębsze niŜ traktujemy
go potocznie. W moim przypadku zamyka ono 27 lat pracy
jako dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Wojciecha Korfantego. Ile trzeba byłoby napisać słów,
by móc ten rozdział Ŝycia podsumować? Wszystkie
wydane dotąd numery „Przecieku” gazetki szkolnej, byłyby
maleńką cząstką tego, co chciałabym Wam powiedzieć o
tych latach.
To ¼ Ŝycia, liczonego w sumie na 100 lat. To czas, w
którym jako młoda kobieta, przeistaczałam się w dojrzałą
osobę, bogatszą o przeŜycia, doświadczenia, smaki
radości i szczęścia, a takŜe goryczy i rozczarowania.
Tak juŜ w Ŝyciu bywa. Szkoła zawsze była moim drugim
domem. Spędzałam w tym budynku ogromne ilości
godzin. Przekazywałam młodzieŜy, jak waŜne jest, aby i
Oni czuli się tu bezpiecznie, aby z ochotą do nas
przychodzili. Otaczali mnie tu Ŝyczliwi ludzie, a ja tak
właśnie próbowałam ich odbierać, odpłacając
Ŝyczliwością. Bardzo trudno jest w kilku zdaniach
powiedzieć, to, co najwaŜniejsze. Tyle zdarzeń, ludzi,
uczniów, absolwentów i przeŜyć, staje się waŜnych w
naszym Ŝyciu. Teraz stwierdzam jak waŜny jest kaŜdy
dzień, bo kaŜdy z nich moŜna uczynić najpiękniejszym w
naszym Ŝyciu, przygotowując się na to, jakie moŜe
przynieść niespodzianki.
I proszę byście to zapamiętali.
Zadając sobie pytanie, czy wybierając po raz drugi,
wybrałabym tak samo? Chyba tak. Mój wybór drogi
Ŝyciowej i zawodowej, to nie przypadek. To zaplanowane
tam w „Górze” działania. Ktoś wiedział, Ŝe będę się w tej
pracy realizować, Ŝe przydam się ludziom i Ŝe ja równieŜ,
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będę ich bardzo potrzebować. Trzeba zaufać Bogu, a da nam
w darze, to coś, w czym będziemy na tyle dobrzy, na ile
spełniamy się w oczekiwaniach drugiego człowieka.
Kierowałam się w Ŝyciu zawodowym przyzwoitością, którą
rozumiem tak, by nie krzywdzić drugiego człowieka. Trudne
decyzje, które podejmujemy, rodzą czasem cierpienie, ale
podjąć je trzeba jeśli są w słusznej sprawie. Próbowałam to
często uświadamiać młodzieŜy – jako nauczyciel,
wychowawca, opiekun i dyrektor szkoły. KaŜdy sposób jest
dobry, by wskazywać słuszną drogę: często radą, dobrym
słowem, lub po prostu uśmiechem. Mam nadzieję, Ŝe będziecie
to pamiętać, wspominając wspólne, stare czasy. Dla kaŜdego z
Was są to tylko 4 lata, dla nas nauczycieli – to proces, ciągły,
nieprzerwany, doskonalący, niosący wciąŜ coś
niespodziewanego, nowego i waŜnego. Dlatego nie mamy
czasu się zestarzeć. Po to ta emerytura, by móc nadganiać
jeszcze to, co z braku czasu dla siebie gdzieś oddaliło się, a
moŜe być jeszcze zrealizowane i waŜne.
Spełniłam jakieś zadanie. Teraz czekają inne i zadania i cele.
KaŜdy wiek ma swoje prawa i obowiązki. Nie wszystko moŜna
załatwić mimochodem. Jeśli coś w Ŝyciu staje się dla nas
waŜne, nie moŜna do tego dąŜyć idąc na skróty. Będzie mi
brakować Was, kochani oraz atmosfery, którą wspólnie
wypracowaliśmy. Myślę, Ŝe w tym duchu będziecie tu pracować
dalej. Świadomość, Ŝe jakaś mała cząstka mnie samej zostanie
w Waszej pamięci i sercu uczyni, Ŝe – będę tam wciąŜ razem z
Wami.
Pełna Ŝyczliwości i pamięci o Was
dyrektor Anna Muc
Katowice, czerwiec 2012 r.

